
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

Số:          /UBND-VHTT 
V/v cho phép hoạt động lại 

đối với các kinh doanh dịch 

vụ Karaoke, vũ trường trên 

địa bàn. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Ngọc Hồi, ngày        tháng       năm  2020         

. 

 

 

 

Kính gửi:  

  

 
- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 
 

  

Thực hiện Công văn số 697/SVHTTDL-QLVH ngày 18/6/2020 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum về việc cho phép hoạt động lại 

kinh doanh dịch vụ Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh;  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND 

các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke được hoạt động trở 

lại từ ngày 17/6/2020 nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế về phòng, chống lây nhiễm dịch 

Covid-19 tại cơ sở  kinh doanh dịch vụ karaoke. 

 2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 

tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 

trường. 

3. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra nhằm chấn chỉnh, ngăn ngừa, 

xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến sử dụng ma túy, chất kích 

thích và các hành vi vi phạm pháp luật khác tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

karaoke... 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Y Lan  
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